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I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Peluang bisnis di sektor telekomunikasi pada tahun 2008 semakin 

menjanjikan setelah tahun 2007 mengalami pertumbuhannya yang membaik. 

Seperti yang diungkapkan oleh Utoyo (2006) bahwa Industri telekomunikasi 

merupakan sebuah industri yang besar dan tumbuh sangat dinamis. Banyaknya 

kebutuhan masyarakat Indonesia akan telekomunikasi menjadikannya peluang 

besar pelaku bisnis untuk masuk dalam sektor bisnis tersebut. Utoyo (2006) 

menambahkan pertumbuhan pasar telekomunikasi diikuti juga dengan pergeseran 

budaya, khususnya di masyarakat tradisional. Jika dahulu masyarakat menabung 

dalam bentuk emas, sekarang membelanjakan uangnya untuk dapat memiliki 

telepon selular. 

Melihat hal tersebut, industri telekomunikasi menjadi salah satu industri 

yang mengalami pertumbuhan yang cepat di Indonesia. Pada tahun 2006 

Masyarakat Telekomunikasi Indonesia (Mastel) mencatat pertumbuhan industri 

telekomunikasi sebesar 12 persen hingga 15 persen. Indikatornya ada pada 

penambahan pelanggan, jaringan, penyebaran pelanggan, dan distribusi layanan 

(Hendrika, Femi, Ika, Bagus dan Idris, 2007). Menurut Yustiantama (2006), dari 

data yang ada pada Bisnis Monitor Internasional, pertumbuhan industri 

telekomunikasi di kawasan Asia Pasifik mencapai 20-25 persen pada tahun 2010.  

Asosiasi Telepon Selular Indonesia (ATSI), memprediksikan pertumbuhan 

industri telekomunikasi akan terus meningkat hingga tahun 2010, khususnya pada 

telepon seluler. Walaupun pertumbuhan telepon tetap tidak setinggi telepon 

seluler, diprediksikan bahwa jumlah pelanggan telepon tetap akan terus meningkat 
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hingga tahun 2010. Pertumbuhan serta proyeksi perkembangan industri 

telekomunikasi menurut ATSI dapat dilihat pada Gambar  1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Asosiasi Telepon Seluler Indonesia (2005) 

Gambar 1. Pertumbuhan dan Proyeksi Perkembangan Industri Telekomunikasi 
Berdasarkan Jumlah Pelanggan Sambungan Tetap dan Selular 

Menurut Pitoyo (2007), nilai bisnis telekomunikasi seluler selama 

semester I/2007 sekitar Rp 40 triliun dan diproyeksikan mencapai Rp 80 triliun 

hingga akhir tahun, naik 78% dibandingkan dengan tahun 2006 sebesar Rp 45 

triliun. Bisnis telekomunikasi tumbuh sangat signifikan, karena adanya penetrasi 

yang tinggi pada segmen pasar menengah ke bawah. ATSI mencatat sampai akhir 

tahun 2006 industri seluler berkembang cukup signifikan. Pitoyo (2007) 

menambahakan pada tahun 2005, nilai bisnis telekomunikasi seluler mencapai Rp 

35 triliun dan meningkat menjadi Rp 45 triliun pada tahun 2006 yang dipicu oleh 

peningkatan jumlah pelanggan dan kebutuhan suara. Berdasarkan data ATSI, 

proyeksi pertumbuhan industri telekomunikasi seluler nasional mencapai 20% 

setiap tahun dengan nilai belanja modal sebesar US$ 3 miliar sampai dengan US$ 

4 miliar. 
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Pada mulanya Indonesia hanya memiliki satu perusahaan telekomunikasi, 

yakni PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. Sebagai penyelenggara 

jaringan dan jasa telekomunikasi lokal dan domestik. Upaya pemerintah untuk 

merombak struktur industri monopolistik dengan memungkinkan masuknya 

pemain baru melalui penerapan Undang Undang Republik Indonesia  Nomor 36 

Tahun1999 tentang telekomunikasi mulai menunjukkan hasil.  

Pemain-pemain baru di sektor industri telekomunikasi, baik di jasa lokal, 

SLJJ maupun SLI serta seluler mulai bermunculan dan meningkatkan persaingan 

di dalam industri tersebut. Telepon seluler diperkenalkan oleh Satelindo pada 

tahun 1994. Setelahnya, berturut-turut Telkomsel berdiri pada tahun 1995, XL 

berdiri pada tahun 1996, dan IM3 berdiri pada tahun 2001. Sampai dengan tahun 

2006 pelaku usaha untuk sektor telekomunikasi selular adalah Telkom, 

Telkomsel, Indosat, XL, ESIA, Mobile-8, Sampoerna Telekomunikasi Indonesia, 

dan NTS. Hingga 2007, Hutchinson dan Sinar Mas muncul sebagai pelaku usaha 

baru di sektor ini (Jasfin, 2007).   

 Kondisi bisnis telekomunikasi ini juga sangat dirasakan dan secara 

langsung maupun tidak langsung mempengaruhi PT Telkom. Fakta yang 

menunjukkan bahwa Telkom merupakan perusahaan penyelenggara informasi dan 

telekomunikasi (InfoComm) serta penyedia jasa dan jaringan telekomunikasi 

secara lengkap (full service and network provider) yang terbesar di Indonesia 

(Telkom, 2008). Jumlah pelanggan Telkom pada akhir 2007 tercatat  sebanyak 15 

juta pelanggan telepon tetap dan pelanggan telepon seluler sebanyak 50 juta 

membuat Telkom selalu mengikuti gerak bisnis yang terjadi (Wikipedia, 2008).   
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Menurut Harjono (2008), Telkom hingga awal tahun 2008 masih 

menguasai market share (pasar) telekomunikasi di Indonesia dengan berbagai 

varian produknya. Harjono (2008) menambahkan, pada kategori fixed line (PSTN) 

Telkom menguasai 90 persen pasar, sedangkan pasar telepon seluler dan 

broadband, persentase pasar Telkom mencapai 50-60 persen dan industri ini akan 

terus tumbuh, karena tidak terpengaruh situasi global atau dengan kata lain 

industri telekomunikasi adalah industri yang  relatif stabil. Untuk dapat 

memenangi atau sekedar mempertahankan pasar di sektor bisnis telekomunikasi 

ini, Telkom perlu membina suatu hubungan yang baik dengan pelanggan ataupun 

mitra-mitra kerja yang selama ini  ikut serta membantu Telkom sehingga tercipta 

sinergi dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat (Awaluddin 2006a). 

Menurut Awaluddin (2006a), hubungan yang erat dan saling 

menguntungkan antara suatu perusahaan dengan pelanggan dan mitra kerja 

sebagai hal yang sangat penting dalam mendorong keberhasilan kinerja bisnis dan 

operasional. Bentuk kerjasama yang dilakukan oleh Telkom disebut kemitraan.  

Kemitraan yang dijalin tidak hanya dari pihak-pihak yang berhubungan dengan 

telekomunikasi, tetapi semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung 

mempengaruhi kinerja Telkom sendiri. Menurut Awaluddin (2006a), untuk 

memaksimalkan pelayanan kepada pelanggannya, sampai akhir tahun 2006 

Telkom telah bermitra dengan tak kurang dari 132 Authorized Dealer, 7 

Authorized Electronic Channel (AEC) Bank, 28 AEC Nonbank, ratusan Content 

Provider, 9 Mitra Terminal dan 2 Mitra Kartu. Sebagai contoh yaitu Telkom Jatim 

bekerjasama dengan  14 Authorized Dealer (AD) untuk mendistribusikan kartu 

perdana Flexi Trendy sebanyak empat juta kartu perdana di pasar Jawa Timur. 
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Angka empat juta didasari pada penjualan Flexi Trendy yang meningkat sebesar 

100 persen dari tahun 2007 (Herry, 2008).  

Telkom juga bekerjasama dengan beberapa perbankan sebagai mitra 

Authorized Electronic Channel (AEC) Bank yang memberikan pelayanan 

pengisian pulsa otomatis melalui ATM ataupun internet banking. Bank yang 

menjadi mitra Telkom sebagai AEC diantaranya adalah Bank Danamon, Bank 

Mandiri, Bank BCA, Bank Nusantara Parahyangan dan Bank Haga (Wahyudi, 

2006). 

Telkom dan Bank Mandiri juga menjalin kemitraan strategis untuk 

meningkatkan mutu pelayanan kepada pelanggan. Ruang lingkup kerjasama di 

antaranya meliputi, (1) Penerbitan dan pengembangan kartu multifungsi 

(multifunction card) dengan co-branding Telkom-Mandiri yang juga dapat 

berfungsi sebagai alat untuk melaksanakan customer loyalty program, (2) 

Pengembangan sistem pembayaran jasa telekomunikasi, dengan berbagai model 

yang disediakan oleh Bank Mandiri, (3) Pengembangan pemasaran produk-

produk Telkom maupun Bank Mandiri secara bersama-sama, (4) Pemanfaatan 

produk-produk (funding, lending, treasury) yang dimiliki  Bank Mandiri oleh 

Telkom, dan (5) Pemanfaatan produk-produk Telkom (telephony, data dan 

internet, content dan aplikasi) oleh Bank Mandiri (Awaluddin, 2006b).   

 Kerjasama yang akan dilakukan Telkom dengan content provider dalam 

waktu dekat ini adalah penyediaan fasilitas game online.  Sasarannya adalah 

kalangan muda yang kini mulai menyukai game online, mengingat adanya 

kecenderungan menurunnya biaya akses internet. Fasilitas ini dapat menjadi 
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wadah kalangan muda untuk menciptakan game online sendiri, sebagai buah 

kreativitas anak bangsa (Satripatriawan, 2008).   

Dalam pelaksanaan kemitraan, masalah yang muncul baik berupa teknis 

maupun non teknis tentunya akan sangat mempengaruhi kinerja masing-masing 

baik Telkom sendiri maunpun mitra. Masalah teknis yang sering terjadi 

diantaranya adalah jaringan yang off line. Tidak berfungsinya terminal dengan 

semestinya tentu akan menghambat pelayanan yang diterima olah pelanggan, baik 

pelanggan warung telepon hingga pengguna Speedy. Selain masalah teknis, dalam 

pelaksanaan kemitraan juga ditemui masalah non teknis, seperti aspek 

sumberdaya manusia. Sering ditemui sumberdaya manusia baik dari pihak 

Telkom ataupun mitra yang kurang profesional dalam kinerjanya yang pada 

akhirnya menimbulkan ketidakpuasan pelayanan yang dirasakan oleh pelanggan.  

Menurut Mohammad (2007), pembagian pendapatan yang dilakukan 

Telkom dengan mitranya saat ini adalah dalam bentuk sharing revenue. Bagi 

mitra yang memiliki pendapatan di atas Rp. 100.000.000/bulan, maka persentase 

keuntungan yang akan diperoleh mitra sebesar 80 persen.  Jika mitra memperoleh 

pendapatan sebesar Rp. 30.000.000 – Rp. 100.000.000/bulan, maka 

pembagiannya adalah 70 persen untuk mitra. Sedangkan mitra yang memiliki 

pendapatan kurang dari Rp.  30.000.000/bulan, maka mitra mendapat 60 persen 

bagian keuntungan tersebut.   Pembagian tersebut apakah sudah dapat memuaskan 

kedua belah pihak yang bermitra, karena tidak dapat dipungkiri besarnya 

keuntungan yang diperoleh akan mempengaruhi kinerja satu dengan yang lainnya.  

Telkom memiliki berbagai alasan untuk menjalin kemitraan, bahkan 

Telkom berhak memilih sendiri perusahaan yang akan menjadi mitranya. 
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Kerjasama kemitraan yangb dilakukan oleh Telkom pada akhirnya akan 

mempengaruhi kepuasan pelanggan.  Terlebih jika terjadi lempar tanggung jawab 

oleh kedua belah pihak yang bermitra yang sering ditemui dalam penanganan 

gangguan, tentu akan merugikan pelanggan serta menimbulkan ketidakpuasan.  

Pelanggan yang tidak mengetahui adanya kerjasama kemitraan tentu akan 

meminta pertanggungjawaban penuh dari Telkom, dan jika Telkom tidak dapat 

mengatasi permasalahan yang ada maka loyalitas pelanggan kepada Telkom 

menurun.   

Penelitian yang dilakukan oleh Wirawan (2005) menunjukkan bahwa 

Indeks Loyalitas Pelanggan TelkomFlexi di Kota Bogor sebesar 38.8 %, dapat 

dikatakan bahwa loyalitas pelanggan TelkomFlexi masih rendah.  Hal ini tentunya 

perlu diantisipasi oleh Telkom mengingat tingkat kompetisi yang tinggi saat ini 

antar provider GSM maupun CDMA, sehingga pelanggan memiliki alternatif 

untuk pindah provider jika tidak puas dengan layanan Telkom.  Begitu pula 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Marpaung (2007) tentang kepuasan 

pelanggan Speedy di Bogor.  Kepuasan pelanggan terhadap pelayanan Telkom 

melalui program Speedy sebesar 62.9 %, sedangkan loyalitas pelanggan masih 

rendah yaitu sebesar 29.7 %. Peningkatan kepuasan dan loyalitas pelanggan harus 

dapat ditingkatkan oleh Telkom, khususnya melalui program kerjasama kemitraan 

dengan perusahaan lain.  

Melihat fenomena yang ada,  menjadi sangat menarik untuk diteliti lebih 

dalam, yaitu bagaimana Telkom menjalin kemitraan dengan perusahaan lain. 

Pelaksanaan kemitraan tentunya akan dirasakan oleh pelanggan baik secara 

langsung ataupun tidak. Hal ini tentu menjadi pertimbangan Telkom dalam 
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bermitra mengingat kerjasama tersebut pada dasarnya untuk memberikan 

pelayanan yang maksimal kepada pelanggan. Terlebih masyarakat Indonesia 

dengan jumlah yang cukup besar adalah pasar yang besar dan potensial.  

1.2 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa 

permasalahan yang akan dikaji, yaitu: 

1. Bagaimana persepsi Telkom  mengenai keragaan kemitraan yang dilakukan 

Telkom? 

2. Bagaimana persepsi perusahaan mitra mengenai keragaan kemitraan yang 

dilakukan Telkom? 

3. Bagaimana persepsi pelanggan mengenai pelayanan Telkom melalui program 

kemitraan? 

4. Bagaimana strategi perbaikan pola kemitraan untuk dapat mengembangkan 

bisnis telekomunikasi yang dilakukan Telkom? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah di atas maka disusun beberapa tujuan 

penelitian seperti berikut: 

1. Mengevaluasi keragaan kemitraan Telkom berdasarkan persepsi Telkom. 

2. Mengevaluasi keragaan kemitraan Telkom berdasarkan persepsi perusahaan 

mitra. 

3. Mengevaluasi keragaan pelayanan Telkom melalui program kemitraan 

berdasarkan persepsi pelanggan. 

4. Merumuskan strategi perbaikan pola kemitraan untuk dapat mengembangkan 

bisnis telekomunikasi yang dilakukan Telkom. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian yang dilakukan diharapkan akan memberikan manfaat: 

1. Dari segi praktis, memberikan kontribusi pemikiran dan rekomendasi pola 

kemitraan Telkom.  

2. Dari segi akademik, penelitian ini akan menjelaskan tentang kerjasama 

kemitraan yang dilakukan oleh Telkom, dimana hasil penelitian ini dapat 

menjadi dasar bagi penelitian – penelitian kemitraan khususnya mengenai 

layanan telekomunikasi.   

3. Bagi penulis sendiri, penelitian ini merupakan sarana pengembangan 

wawasan dan pengembangan kemampuan analitis terhadap masalah-masalah 

praktis yang ada. 

1.5 Ruang Lingkup 

Penelitian ini mengenai Evaluasi Kemitraan PT Telekomunikasi Indonesia 

Tbk. yang dilaksanakan khususnya oleh Divisi Multimedia Jakarta dengan 

membatasi kelompok mitra yang ada yaitu content provider, mitra terminal dan 

mitra kartu.  Awal dari penelitian ini adalah pengumpulan data berupa visi dan 

misi perusahaan serta data lingkungan eksternal dan internal yang berhubungan 

dengan penetapan strategi kemitraan.  Berdasarkan hasil evaluasi, didapat strategi 

perbaikan pola kemitraan yang kemudian digunakan sebagai bahan rekomendasi 

kepada Telkom dengan tidak mengesampingkan visi dan misi perusahaan.  
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